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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1. Μονή Άγάθωνος

ΕΙς τήν έκθεσιν περί των βυζαντινών και με
σαιωνικών μνημείων τοΰ Νομοϋ Φθιώτιδος, τήν 
περιλαμβανομένην είς τό ΑΔ 19 (1964) : Χρονικά, 
σ. 226 κ,έ. περιεγράφησαν αί κατά τό έτος έκεΐνο 
γενόμεναι έργασίαι διά τήν άποκατάστασιν είς

λύτως έξηκριβωμένον, διότι μετά τήν άφαίρεσιν 
τών έπιχρισμάτων έκ τών έπιφανειών τών τοίχων 
άπεκαλύφθησαν έπί μέν τοΰ δυτικοϋ τοίχου τοΟ 
κυρίως ναοϋ αί όπαί πακτώσεως τών ξύλινων δο
κών τής προηγουμένης στέγης, έπί δέ τών πρός 
τόν νάρθηκα πλαγίων τοίχων τών δύο δυτικών 
παρεκκλησίων τά ίχνη τής «ρύσεως» ταύτης.

Ή σύνθεσις τής στέγης έχει ώς έξής: εξ ξύλι- 
ναι δοκοί, τετραγώνου διατομής ( 0,20 x 0,20 μ.) 
έπ’ αυτών, βαίνουσαι σταυροειδώς, όκτώ δοκίδες

τήν άρχικήν του μορφήν τού ναού τής παρά τήν 
Υπάτην Μονής τοΟ 'Αγίου Άγάθωνος.

Υπενθυμίζεται έδώ, δτι τότε: άφηρέθησαν αί 
μεταγενέστεροι δικλινεΐς στέγαι, αί όποϊαι άπέ- 
κρυπτον τά μέρη τής άνωδομίας τοϋ ναού- τά μέ
ρη ταΰτα, δηλαδή ό κεντρικός τροϋλλος, αί κε- 
ραίαι καί οί τέσσαρες τρουλλίσκοι τών γωνιαίων 
παρεκκλησίων, άποκατεστάθησαν είς τήν άρχι
κήν των μορφήν, έπί τή βάσει τών άποκαλυφθέν- 
των αυθεντικών στοιχείων άφηρέθησαν τά επι
χρίσματα, τά όποια έκάλυπτον όλας τάς έπιφα- 
νείας τών τοίχων καί, τέλος, άφηρέθη ό πρό τινων 
δεκαετιών προστεθείς έξωνάρθηξ μέ τήν πομπώ
δη πρόσοψιν ( βλ. ΑΔ 8. ά. Πίν. 272 - 276).

Άπέμενον έκτοτε διά τήν έξωτερικήν άποκατά- 
στασιν τοΰ ναού: ή στέγασις τού νάρθηκος μεταξύ 
τών δύο δυτικών παρεκκλησίων, ή κατασκευή 
προστφου κατά μήκος τοϋ δυτικοϋ τοίχου καί ή 
τοποθέτησις ύαλοστασίων είς τά παράθυρα.

Τό πρώτον τών θεμάτων τούτων έλύθη διά τής 
κατασκευής μονοκλινοΰς ξύλινης στέγης μέ έπι- 
κάλυψιν κεράμων, είς τήν Ιδίαν θέσιν όπου ήτο 
καί ή άρχική (Πίν. 364 α). Τοΰτο είναι άπο-

( 0,06 χ 0,06 μ.), έπ’ αύτών σανίδες (0,026 μ.), 
είτα πισσόχαρτον, είτα πλεκτόν σύρμα καί έπ’ 
αύτοϋ αί κέραμοι.

Τό θέμα τοΰ προστφου έλύθη διά τής κατα
σκευής μονοκλινοΰς ξύλινης στέγης, στηριχθεί- 
σης έπί εξ ξύλινων στύλων (ϋψους 2.70 μ.), 
τετραγώνου διατομής (0,155 x0,155 μ.), έπί 
τών όποιων έτοποθετήθησαν «φουρούσια», μή
κους 0,60 μ., καί έπ’ αύτών συνεχές έπιστύλιον 
(Πίν. 364 β ). Τό ύψος τοϋ προστφου τό εδω- 
καν όπαί, άποκαλυφθεΐσαι, μετά τήν άφαίρεσιν 
τών κονιαμάτων, έπί τοΰ δυτικοϋ έξωτερικοϋ τοί
χου τοϋ νάρθηκος καί τών δύο παρεκκλησίων 
(Πίν. 364 α ). ’Εκ τών όπών τούτων άλλαι μέν 
είναι παλαιαί, έντός τών όποιων προσηρμόζοντο 
αί δοκίδες τοΰ πρώτου προστφου, άλλαι δέ κατε- 
σκευάσθησαν μεταγενεστέρως πρός ένίσχυσιν 
τοϋ πατώματος τοϋ σκευοφυλακίου.

Τά Σ χ έ δ. 1-3 δεικνύουν τήν μορφήν, τήν 
όποιαν έλαβε τελικώς ό ναός, μετά τήν κατασκευήν 
τής στέγης τοΰ νάρθηκος καί τοϋ προστφου.

Τέλος, κατεσκευάσθησαν καί έτοποθετήθησαν 
είς τά παράθυρα τοϋ ναοϋ σιδηρά ύαλοστάσια.
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είς σχέδια όμοια μέ έκεϊνα, τά όποια έχουν τά 
διασωθέντα παλαιότερα τοιαΰτα ( Π ί ν. 364 β ). 
Κατά τήν έργασίαν ταύτην, έτειχίσθησαν δύο 
παράθυρα, άνοιγέντα πρό τινων έτών, είς τό άνω

ρέθη τό ύπόστρωμα τοϋ άρχικοϋ πατώματος έκ 
πήλινων πλακών, αί όποϊαι όμως έχουν έξαφα- 
νισθή. Είς τό έπίπεδον τοϋ άρχικοϋ τούτου δα
πέδου έτοποθετήθησαν αί μαρμάριναι πλάκες

μέρος της κόγχης των δύο άνατολικών παρεκ- 
κλησίων, τής Μεταμορφώσεως καί των Άγ. ’Α
ποστόλων, καί οΰτω παραμένουν τώρα τά δύο

τοϋ μεταγενεστέρου. Συγχρόνως άπεκαλύφθη είς 
τήν μεσαίαν θύραν, τήν όδηγοΰσαν άπό τοϋ νάρ- 
θηκος είς τόν κυρίως ναόν, τό άρχικόν κατώφλιον

Σχέδ. 3. Καθολικόν Μονής Άγάθωνος. Δυτική δψις μετά τάς έργασίας

άρχικά δίλοβα στενά παράθυρα έκ πώρου λίθου, 
είς τό μέσον περίπου τοϋ ϋψους τών κογχών τών 
αυτών παρεκκλησίων.

Παραλλήλως πρός τάς ώς άνωτέρω έκτεθείσας 
έργασίας έγιναν καί αί έξής έρευναι:

α'. Είς τό δάπεδον τοϋ νάρθηκος, ένθα, είς βά
θος 0,25 μ. χαμηλότερον τοϋ πλακοστρώτου, εύ-

έξ ένός μαρμάρου, μήκους 1.33 καί πλάτους 0,60 μ., 
είς τά άκρα τοϋ όποιου σφζονται αί κοϊλαι ύπο- 
δοχαί έπί τών όποιων περιεστρέφοντο τά δύο φύλ
λα τής θύρας.

β'. Είς τό δάπεδον τοϋ προστφου, ένθα, είς 
βάθος 0,35 μ. άπό τοϋ σημερινού έπιπέδου, εύ- 
ρέθη τό άρχικόν δάπεδον έκ πήλινων πλακών.
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Ύπελείφθησαν είσέτι διά τό προσεχές έτος 
έτεραι, μικροτέρας σημασίας, έργασίαι, ώς καί 
ό καθαρισμός καί ή στερέωσις τοΟ ζωγραφικού 
διακόσμου.

’Εφέτος κατηρτίσθη μελέτη διά τήν άποκατά- 
στασιν τού καθολικού καί τών παλαιών κελλίων 
τής Μονής έν συνεργασίμ μετά τού άρχιτέκτονος 
τής 'Υπηρεσίας κ. Χαραλάμπους Μπούρα, ό ό-

Σχέδ. 4. Καμένα Βούρλα. Μονή Μεταμορφώσεως ή Άγιά. Κάτοψις

Σχέδ. 5. Καμένα Βούρλα. Μονή Μεταμορφώσεως ή Άγιά. Κατά μήκος τομή

2. Μονή Μεταμορφώσεως (κοινώς Άγιά)

Περί τής διαλελυμένης ταύτης Μονής, παρά 
τά Καμένα Βούρλα, έγένετο ήδη λόγος είς τά 
Χρονικά τού ΑΔ 17 (1961 /62): Χρονικά, σ. 164.

ποιος έξεπόνησε καί τά σχέδια. ( Π ί ν. 365 α - β' 
Σχέδ. 4 καί 5). Κατεγράφησαν τά παρά τόν 
ναόν γλυπτά μέλη, ήτοι βάσεις κιόνων, κοσμή- 
ται τέμπλου, κιονίσκοι, έπιθήματα κ. ά. ( Π ί ν. 
365 γ ).

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος: α. Δυτική δψις μετά τής στέγης τοϋ νάρθηκος, β. Τό προστώον

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Καμμένα Βοϋρλα. Μονή Μεταμορφώσεως ή 'Αγιας: 
α - β. Τό καθολικόν καί τά παλαιά κελλία, γ. Γλυπτά

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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